Knihovna v únoru
1. 2. – 12. 2.
Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Tradiční akce, při které obdrží malí čtenáři svůj první čtenářský průkaz. Slavnostní ceremoniál
za účasti krále Abecedníka I. a jeho pohádkových pomocníků bude probíhat v sálku knihovny.
Termín je nutné předem domluvit v oddělení pro děti nebo na tel. 499 320 157.
9. 2. od 17.00 hodin
Život s vášní a čokoládou
Marcela Krčálová
Čokoláda jako potěšení, jako lék, jako přítel. Co o ní vlastně víme? Přijďte si poslechnout něco
o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé poctivé čokolády, starodávného
a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků. Přijďte ochutnat, v případě zájmu i nakoupit,
kvalitní české čokolády. Koná se v literární čajovně. Vstupné 80,- Kč zahrnuje ochutnávku
deseti druhů čokolád.
10. 2. od 18.00 hodin
Život je zábavné drama
Anna Matějková
Scénické čtení autorky za doprovodu hudby Davida Andrše. Zvuky bubnů sugestivně
podbarvují čtené úvahy o životě. Vizuální stránku doplňují ručně malované kostýmy výtvarnice
Veroniky Vodičkové. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 30,- Kč.
13. 2. od 15.00 hodin
Loutkové divadlo Klíček
Červená Karkulka
Maňásková pohádka pro děti. Koná se v sálku knihovny. Vstupné 20,- Kč dospělí, 10,- Kč děti.
Po dobu vystoupení bude otevřeno oddělení pro děti.
16. 2. od 13.30 hodin
Pohádkoterapie
Baobaba a jiné příběhy
Baobaba, Nebezpečné bacily, Uzdravený hejkal… Ti všichni na vás čekají v knížce Zuzany
Pospíšilové plné krátkých pohádek a příběhů na ukrácení dlouhé chvíle. Odpolední program
v knihovně je určen pro děti od 7 let. Proběhne v sálku knihovny. Vstup zdarma.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

do 26. 2.
Příjem přihlášek na Internet pro začátečníky
Jak na internet pro úplné začátečníky. Využití internetu a moderních komunikačních
technologií (e-mail, skype). Proběhne celkem osm dvouhodinových lekcí v dopoledním kurzu
od 1. do 23. 3. Výuka bude probíhat po 4 týdny vždy v úterý a ve středu od 9.00 do 11.00
hodin. Kurzovné 200,- Kč. Počet míst je omezen. Rezervace proti platbě přímo v knihovně
v hudebním oddělení. Více informací na tel. číslech 499 320 157 a 721 390 348.

Více informací na www.slavoj.cz a www.kralovedvorsko.cz

